
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

2 egz. - Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

Protokół ze spotkania: Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji
ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie w  dniu 18.01.2016r o godz.

15.00.

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej
Piotr Wojciechowski Członek Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Propozycja  Dyrekcji  przedstawiona  na  spotkaniu  w  dniu
dzisiejszym to  zwiększenie  wynagrodzeń o  3,7  % co stanowi  90
złotych kwoty bazowej dla pracowników produkcji,

      a)  - wzrost premii frekwencyjnej o kwotę 10 złotych
b) - wprowadzenie w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi i po
uprzednim uzyskaniu akceptacji Dyrekcji OSS-2 dni dodatkowego
urlopu  wypoczynkowego,  dla  pracowników  z  co  najmniej  20
letnim stażem pracy w TRW Polska w Częstochowie,

      c)  - wyznaczenie w 2016 roku na okres 6 m-cy jednomiesięcznego 
      okresu rozliczeniowego oraz na okres 6 m-cy dwumiesięcznego  
      okresu rozliczeniowego, szczegółowy kalendarz okresów 
      rozliczeniowych jest w trakcie przygotowania

d) – uzgodnić w planowanym  terminie do końca marca 2016 roku
zapisy  nowych  regulacji  dotyczących  zasad  podwyżki  oraz
kryteriów oceny  pracowników produkcji,



      e) – z dniem 1 lutego b.r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze  
       aktualnie zatrudnionych aktywnych pracowników produkcji  
       zostanie podniesione do kwoty 2100 złotych.

    2. Komisja   Zakładowa  nie zaakceptowała propozycję Dyrekcji  
     wprowadzenia od 1 lutego  2016 roku podwyżki  na poziomie  90  
    złotych dla pracowników produkcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w 
    Częstochowie oraz  wzrostu o 10 złotych premii frekwencyjnej. 

Komisja Zakładowa za możliwą do zaakceptowania uznaje podwyżkę w
wysokości 100 zł dla pracowników produkcji z pozostawieniem premii
frekwencyjnej  na  dotychczasowym  poziomie,  przy  jednoczesnym
wprowadzeniu zapisów dot. pkt. 1 b,c,d,e w niniejszym protokole.

Następne spotkanie uzgodniono na dzień 25 stycznia b.r. 
Na tym protokół zakończono:

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Protokół sporządził:      Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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